
      
 
Apeldoorn, 23 februari 2018 
 
Schriftelijke vragen van de SGP voor het college van B&W over het vertrek van MBO-instelling 
Helicon uit Apeldoorn, op grond van artikel 34 van het reglement van orde van de gemeenteraad 
van Apeldoorn. 
 
Geacht college, 

Op 22 februari meldt Helicon in een persbericht: “Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan Helicon MBO 
Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder als één sterke groene mbo-school rondom de Veluwe.“ 
Velp wordt de standplaats voor deze school. Daarmee verdwijnt er uit Apeldoorn een belangrijke 
MBO-opleiding. De SGP betreurt dat het onderwijsaanbod in onze gemeente hierdoor versmald. Goed 
onderwijs en een breed onderwijsaanbod zijn voor de SGP een belangrijk thema’s.  

In een groene gemeente zoals Apeldoorn horen daar opleidingen als Bos- en natuurbeheer en Eco en 
wildlife helemaal thuis. Een deel van onze inwoners werkt in de groene sector en gezien de hoeveel 
bos en natuur in Apeldoorn en omstreken zal dat ook zo blijven. Daar zijn steeds opnieuw kundige en 
geschoolde medewerkers voor nodig. De groene opleidingen van Helicon voorzagen hier dicht bij huis 
goed in. Dat is met ingang van het komende cursusjaar voorbij. 

Directeur Peppelman geeft in het persbericht aan dat het vertrek van de opleiding uit Apeldoorn voor 
zowel personeel als leerlingen ingrijpende gevolgen heeft. Daarover worden de komende weken 
gesprekken gevoerd. Peppelsman zegt daarover: “Specifiek voor onze leerlingen op niveau 1 en 2 is het 
belangrijk dat zij hun opleiding dichtbij hun woonplaats kunnen volgen. Samen met de gemeente 
Apeldoorn en de praktijkscholen in de buurt gaan we bekijken hoe we hiervoor kunnen zorgen.”   

De SGP vindt het van groot belang dat het college er alles aan doet om het onderwijsaanbod in onze 
gemeente in stand te houden en zo mogelijk te verbreden. Daarbij hebben schoolbesturen en de 
gemeente een eigenstandige verantwoordelijkheid.  

Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende vragen: 

1. De SGP vindt het vertrek van genoemde opleidingen een verlies is voor onze gemeente. In het 
persbericht staat t.a.v. de financiële situatie: “Verschillende scenario’s zijn daarom opnieuw 
onderzocht, besproken met vertegenwoordigers van binnen en buiten Helicon en gedetailleerd 
doorgerekend.”  
Was het college al eerder op de hoogte van deze problemen? Zo ja, wat heeft het college 
gedaan vanuit zijn mogelijkheden om het vertrek van de genoemde opleidingen te 
voorkomen? 

2. Ziet het college mogelijkheden om eventueel met andere MBO-instellingen in onze gemeente 
het gesprek aan te gaan over het vestigen van groene opleidingen of varianten daarvan in 
Apeldoorn? Zo ja, op welke termijn? 

Met vriendelijke groet, 

Jan Kloosterman 

Raadslid SGP 


